Consultare publică- Timisoara
Facts Sheet
Tema 1. – Nevoi și resurse în domeniul promovării informațiilor privind
tulburările
neuro-degenerative
(în
particular
a
demențelor)
și
instruirea specialiștilor din domeniul psiho-medico-social;
Insuficienta promovare a informațiilor privind tulburările neuro-degenerative (în
particular a demențelor) și instruirea specialiștilor din domeniul psiho-medicosocial.
Cauze:
1. Un nivel scazut de informare asupra tulburarilor neuro-degenerative (in
particular asupra dementelor);
2. Instruirea deficitara in domeniul tulburarilor neuro-degenerative (in particular a
dementelor)a specialistilor/profesionistilor din domeniul psiho-medico-social
implicati in gestionarea acestor cazuri;
3.
Lipsa
programelor
si/sau
activitatilor
de
informare
dedicate
ingrijitorilor/apartinatorilor acestor persoanesi a unei infrastructuri desuport
pentru acestia;
Consecințe:
1. Diagnosticare tarzie;
2. Nerecunoasterea drepturilor pacientilor;
3. Neacceptarea diagnosticului de catre familie;
4. Pacientul poate deveni un pericol pentru sine si pentru pe cei din jur;
5. Lipsa acordarii de ingrijiri corespunzatoare;

Tema.2 – Nevoi și resurse privind serviciile de prevenție a tulburărilor neurodegenerative, la nivel comunitar și al sistemului de îngrijiri primare;
Insuficiența serviciilor de prevenție

Cauze:
1. Lipsa unor instrumente de screening rapid;
2. Lipsa unui curriculum universitar care sa cuprinda si sa sublinieze importanta
informatiilor cu caracter preventiv in domeniul tulburarilor neuro-degenerative (in
particular a dementelor);
3. Lipsa accesuluipacientilor, apartinatorilor si ingrijitorilor la informatii cu
caracter preventiv legate de tulburarile neuro-degenerative (in particular
dementele) sau la materiale cuprinzand aceste informatii. Medicul de familie ar
putea sa ofere astfel de informatii/materiale pentru odiagnosticare timpurie;
4. Lipsa unei campanii de informare si sensibilizare asupra caracteristicilor
tulburarilor neuro-degenerative (in particular ale dementelor) și a importanței
diagnosticării precoce;
Consecințe:
1. Diagnosticarea tarzie, costuri mai mari de gestionare a cazurilor;
2. Pacientul poate deveni un pericol pentru sine/ pentru familie/ pentru societate;
3. Constientizarea tarzie a implicatiilor bolii atat pentru pacient cat si pentru
apartinatori, in condițiile in care boala evolueaza;

Tema 3. – Nevoi și resurse Servicii de Evaluare și Diagnosticare privind
tulburările neuro-degenerative;
Servicii de evaluare și diagnosticare insuficient dezvoltate
Cauze:
1. Absenta unei baze de date care sa cuprinda numarul si diagnosticele pacientilor
suferind de tulburari neuro-degenerative (in particular de demente); Lipsa unor
date statistice corecte asupra numarului de pacienti suferind de aceste tulburari;
2. Insuficienta personalului si formarea insuficienta a celui existent;
3. Birocratia din sistemele psiho-medico-sociale;
4. Resurse financiare insuficiente;
5. Neimplicarea factorului decizional la nivel local/central;
Consecințe:
1. Diagnosticare in stadiu avansat de boala, costuri mai mari de îngrijire;

2. Calitatea scazută a serviciilor acordate acestei categorii;
3. Creșterea duratei de acces al pacienților si al aparținătorilor la servicii de
specialitate și la beneficii; Costuri ridicate de îngrijire;
4. Lipsa aparaturii performante de diagnostic; costuri ridicate de diagnosticare;
5. Lipsa unor centre de evaluare și diagnostic;diagnosticare în stadiu avansat de
boală;

Tema 4. – Nevoi și resurse privind serviciile în comunitate pentru pacienți și
familiile/îngrijitorii acestora;
Insuficienta dezvoltare a
ingrijitorii/aparținătorii lor

serviciilor

comunitare

pentru

pacienți

și

Cauze:
1. Reglementări legislative și norme de aplicare necorespunzătoare; obținerea
dificilă a beneficiilor reglementate;
2. Lipsa unor modalitati de identificarea a nevoilor la nivelul comunitatii;
3. Nealocarea resurselor materialeși umane pentru servicii comunitare;
4. Lipsa specialiștilor
Consecințe:
1. Dezvoltarea serviciilor comunitare in domeniu este lăsată la aprecierea arbitrară
a autoritaților locale;
2. Servicii comunitare nedezvoltate sau dezvoltate inadecvat pentru nevoile
comunitații;
3. Servicii insuficiente și necorespunzatoare calitativ; lipsa personalului de
specialitate;
4. Neidentificarea nevoilor reale ale pacientilor; Lipsa de satisfacție a
beneficiarilor/aparținătorilor care primesc servicii necorespunzatoare;

Tema 5. – Nevoi și resurse privind serviciile de îngrijire instituționalizate.
Insuficienta dezvoltare a serviciilor de îngrijire permanente – instituționalizate
Cauze:

1. Cadru legislativ neadecvat–Lipsa standardelor in vederea autorizării pentru
furnizarea de servicii publice și private centrate pe beneficiar;
2. Lipsa activitaților de preventie șide informare;
3. Insuficienta constituirea centrelor specializate la nivel de județ sau de regiune
in funcție de necesitățile comunităților;
4. Lipsa personalului de specialitate;
Consecințe:
1. Lipsa posibilitatii constituirii de centre specializate, in absența unui cadru
legislativ clar;
2. Diagnosticarea si tratarea pacienților in stadii avansate boală;
3. Dificultatea acordării serviciilor psiho-medica-sociale;
4. Angajarea de personal cu pregătire necorespunzătoare care necesită reconversie
profesională;
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